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det var for å få satt bakken i tipp 
topp stand. De siste dagers mild
vær hadde tatt all sneen fra kulen 
og ned til 60- meteren, slik at det 
måtte kjøres sne. Slik hjelp har 
vi vel ikke sett siden N. M. 1952. 
En folte seg fakta «flau» hvis en 
ikke hadde vært i bakken å hjelpt 
i il. Slik skal det være. Vi håper 
at neste gang det blir bedt om 
hjelp i en eller annen gruppe så 
møter vi like godt frem.

Dessverre var ikke værgudene 
med oss dennegang, for da sønda
gen korn var det tykk tåke og en 
halvannen times tid før rennet, 
tok det til å regne. Det store pub-
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Larvik lørdag, slik at skigruppa 
kunne få god hjelp til Grenland 
Skikrets’ Jubileumsrenn som de 
sto som teknisk arrangør for i 
Rugtvedtkollen. Det var virkelig 
morsomt å se den store interesse
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Ja, så er endelig den «lange» 
vinteren over. Ski og skøyter er 
byttet ut med fotballstøvler, og 
leken med lærkula er i full gang. 
Det kan vel trygt sies at vinteren 
1958 har vært en av de beste etter 
krigen, sportslig sett. Samtlige 
kretsmesterskap, og klart å spillt 
seg opp i Landsdelsserien i bandy 
er noe det teller. Dertil kommer 
et kretsmesterskap i ski, samt en 
mengde premier er noe en vil 
huske.

At vi skulle være utsatt for 
stevnekollisjon mellom skirenn og 
fotball sist i april, var det vel ikke 
mange det hadde tenkt? Men det 
fantes en løsning der også, som 
mange ganger tidligere. Fotball- 
gruppa lot den avtalte kamp mot 
Fram, som skulle vært spillt i 
Porsgrunn, søndag 20. april, gå i
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Kretsturnstevnet for Barn 1958
Kaker gjør festBrød gir styrke

Medarbeider: Anna Evensen. Tlf. 51576Telefon 52 506

V. Porsgrunn

La

Porsgrunn Samvirkelag

Alfred SportAvd. 1 — Telf. 5 OJ, 56

Årsmøte
Telefon 51404 — PorsgrunnI toppform

•X-

Eneforhandler V. Porsgrunn Telefon 52121

Opprettet 1899

Ylla-ttaA, innA&udcl.

PORSGRUHD METALVERK A.s
En av Pors første piketropperTelefon 52 387 Porsgrunn

føler den seg som bruker G R U D E S. 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Ekteskap er inngått av Wenche 
Karlsen og Asbjørn Wennerød.

Porsbladet gratulerer!

Alf B. Jansen
Kasserer. Tlf. 52 753

Konkurransetum for gutter blir 
avviklet i Høgre Skoles Gymna
stikksal den 24. mai.

LtefejZeA o-g. u-e£åe£(M,
Aksjekapital kr. 120.000,00

SKIGRUPPA

avholder sitt årsmøte onsdag 14. 
mai kl. 18 (6) i klubbhuset. Etter 
årsmøtet blir det spiseaften med 
dans og div. underholdning for 
Pors’ medlemmer.

Før årsmøtet kl. 16 (4) blir det 
avslutning for junioravdelingen, 
med premieutdeling og film.

V. Porsgrunn
Telf. 50425

REDAKSJON:
Gudmund Madsen
Redaktør. Langgt. 51

I. L. Oyiaas
Telf. 515 68

SOLID SKOTØY 
hos

H. J- HALS
Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP

Tolskoven Miner al vannfarikk A.s
Etabl. 1892

Turngruppa er i stadig aktivitet. 
Like sikkert som blåveisen kom
mer om våren, like sikkert sprin
ger turnene ut i all sin blå prakt 
og vil gjerne vise at nå kommer 
våren — sommer og sol.

Etter at alle partier har trent 
trutt og sikkert hele den lange vin
ter igjennem, og gruppa i sin hel
het har arrangert forskjellige til- 
stelninger for å bedre økonomien, 
står do nå i ferd med å delta i store 
og mindre stevner. En tropp av 
damene har deltatt i Konkuranse- 
turn i Odd Turnhall, og en pike- 
tropp har deltatt i K. M. for piker 
i Dalen, Brevik.

Gruppa er forøvrig i fullt arbei
de med å arrangere årets Bame- 
turnstevne på Pors Stadion. Man 
regner med at ca. 1300 barn vil 
delta, og i tillegg har vi utsikter 
til å få besøk av Tøiens barnetur- 
nere. Det skulle da bli anledning 
til å se dem i en ekstra oppvisning 
og vi tror at dette skulle bli et 
populært innslag.

Så får vi da håpe og tror at vær
gudene står oss bi, slik at dagen 
som blir den 25. mai må bli vel
lykket og til glede for såvell del
takere som seere.

Porsbladet utkommer stadig i 
flere eksemplarer, likesom annon
senes antall øker. Takket være an
nonsørene har vi anledning til å 
utgi bladet, derfor vil vi atter en
gang henstille til våre medlemmer 
å benytte de forretninger som støt
ter opp om foreningen økonomisk. 
Dermed gjør dere også klubben en 
tjeneste, — for den ene tjeneste er 
den annen verd, heter et gammelt 
ordspråk.

Når nå «Pors Turngruppe» nå skal 
arrangere sitt første Bameturnstevne 
her på Vestsiden er det forståelig 
at det trengs mye og god hjelp også 
fra de øvrige medlemmer av Idretts
foreningen Pors.

Vi vil derfor be dere vennligst, 
når dere blir spurt: Still dere villige 
og gjør den hjelp dere kan i de for
skjellige komiteer dere da eventuelt 
blir satt inn i.

La oss gå fram 
for en felles sak! 

våre jenteturnere 
og gutteturnere få se at: 
«PORSERNEn kan hvis de vil!

RBadet vårt!
Vi må be alle dere som ennu ikke 

har betalt for bladet å gjøre det. 
Den kan betales til en av redaksj. 
medlemmer.

Vi håper at alle liker Porsbladet, 
og kr. 3,00 i året skulle ikke være 
for mye å betale for sitt eget blad. 
Dersom bladet er «kjedelig», så si 
fra til oss, for vi kan ikke rette på 
den når vi ikke vet hva dere vil ha 
forandret. Det kunne nok vært 
onskelig med noen flere bilder og 
en kryssordoppgave kanskje, så vi 
skal forsøke det hvis dere er flin
ke til å betale inn kontingenten.. .

Porsbladet skal være et organ 
som knytter medlemmene mer 
sammen, så hvorfor ikke benytte 
vår postkasse mer til å komme med 
forslag eller rette spørsmål om et 
eller annet. Det får sikkert svar.

Hvis vi i redaksjonen skal skrive 
side opp og side ned, er det bare 
vår mening som kommer fram og 
bladet blir da ensformig. Grip der
for til pennen så vil vi få et mye 
bedre blad.

Vestsidens Skotøyforretning A.s 
TORVET

H. OL/EM
MANUFAKTUR — GARN — TRIKOTASJE 

KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Hereekvipering — Arbeidsklær

— Over fra s. 1. 
likumsinnrykket uteble av den 
grunn, slik at det ikke ble noen 
økonomisk vinning hverken for 
Pors eller Kretsen.

O. Braarud
KJØTT- og PØLSEFORRETNING 

Øst og vest
Telefoner: 51506 — 51505
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Siden sist

P. D.

tid.NORRØNA FABRIKfR A/S
PORSGRUNN

Fotballtinget ble som kjent av
holdt lørdag den 22. febr, og som 
helhet var det et av de mest posi
tive ting etter krigen. Det vesent
ligste er referert i dagspressen.

Etter tinget var representantene

PORS BANDY GRUPPE 
TIL LANDSDELSERIEN !

I bokhandelen:
— Har De ikke noen billigere 

kriminalbøker?
— Det har vi nok, frue, men 

da blir det adskillig mindre mord!

FOTBALLGRUPPA:
Formann, Otto Malmgren, Tollnes
Kasserer, Asbjørn Wennerpd, Bjørnstad

IIANDBALLGRUPPA:
Formann. Thoralf Rønningen, Klyve
Kasserer, Berit Thorjussen, Tollnes

DAMEGRUPPA:
Formann, Molla Hegna. Crøgerlien 
Kasserer, Gerd Skifjeld, Grønlandspl.

BANDYGRUPPA:
Formann, Kjell Knudsen, Moldhaugen
Kasserer, Ivar Kristiansen, Nybergåsen.

BOKSEGRUPPA:
Formann. Oddvar Skjelbred, Sundjordet

HOVEDSTYRET:
Formann, Asbjørn Kjellevold, Heigata
Sekretær, Odd Legcrnes, Slottsbrogt. 25
Kasserer, Øivind Tolnes, Tollnes

TURNGRUPPA:
Formann, Harriet Fjellvik, Møllerpl.
Kasserer, Synnøve Bentsen, Møllerpl.

SKIGRUPPA:
Formann, Rolf Nilssen, Wrightsgt.
Kasserer, Gudmund Madsen, Langgt.

OLAV SKI LB RED
er fra i år forbundsdommer i 

fotball. Vi bringer et intervju med 
Olav i neste nr.

Når De velger 
en slipeskive, så finn 
den riktige hårdhets- 
og grovhetsgrad - den 
som vil passe for Dem. 
Vi har alle.

DAMEGRUPPA
har igjen vært frampå med en gå- 
ve til Klubbhuset. De har nemlig 
komplettert serviset med hele 60 
flotte porselæns askebegere.

Det er ikke mange, hvis det 
overhodet finns en idrettsforening 
som har et så flott servise, over 
1400 deler.

Hjertelig takk!

samlet til middag i hotell Astoria 
hvor den avgåtte visepresident 
Stang takket for seg og ønsket 
fotballforbundet alt godt i årene 
framover. Larvik Turns formann 
Simonsen gjorde seg til talsmann 
for landets klubber og kretser og 
takket Stang for det store arbeide 
han har utført til beste for N. F. F.

*

Pors Distriktsrenn startet lør
dag 22. mars fra Vabakken med 
langrenn. Det var fine forhold, selv 
om føret ble noe daut i sola. Løy- 
peleggerene, med Egil Benjamin
sen i spissen skal ha all honnør 
for morsomme løyper.

D-klassingen Henry Hermansen 
fikk dagens beste tid, 1 minutt 
foran favoritten Trygve Skjøtskift. 
De to gjestene løpere lå helt i sær
klasse. Publikum fikk også se en 
spennende drakamp mellom tre av 
Norges fremste kvinneløpere, som 
årets Norgesmester avgjorde til sin 

• fordel. Meget hyggelig var det at 
Pors’ eneste langrennsløper i år, 
Kjell Kjellsen, vant sin klasse, og 
fikk Halfdan Realfsens gavepre
mie. Vi bringer her de beste resul
tatene :

41,57.
3) Gina Regland 43,11.

Kl. 1—17 år, 5 km.: 1) Otto

— Hvorledes går det med din 
kone som skulle lære å kjøre bil?

— Det går framover. Nå lokker 
hun bare øynene hver gang hun 
møter noen i en sving.

PORSDAMENE LAGET HYG
GELIG GAMLEFEST!

Også i år arrangerte Pors dame- 
gruppe fest for de gamle i klubb
huset.

Omtrent 100 gjester fant veien 
til den hyggelige sammenkomsten, 
som ble åpnet av fru Hegnas vel
komsthilsen. Deretter leste fru M. 
Skrapeklev sin prolog, og pastor 
Landmark holdt andakt. Sang og 
musikkunderholdning var rikhol
dig, bl. a. sang Egil Nicolaysen og 
flere av Pors-damene. Berit Hahn 
hadde opplesning, og naturligvis 
var det deilig bevertning — smør
brød, kaker og kaffe. ”

Et par av de gamle takket hjer
telig for det koselige arrangemen
tet.

‘Tloccmia Stipeskiuec
er fremstillet av det 
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

HYGGELIG FOTBALLKVELD!
Fotballgruppa hadde medlems

møte 12. mars. Fremmøtet var 
godt da Otto Malmgren ønsket vel
kommen og overlot ordet til Dahl- 
gren. Han fortalte både morsomt 
og alvorlig om de nye dommerreg- 
lene. Senere på kvelden ledet han 
alle tiders gjettekonkurranse. Vi
dere var det film, bl. a. et oppgjør 
mellom Dynamo og Arsenal.

Til å ta seg av fcrdighetsmer- 
keprøvene ble valgt Alf Jacobsen 
og Helge Madsen. Fotballpraten 
gikk livlig over kaffekoppen ut
over kvelden.

Pors rykker fra neste sesong av 
opp i Landsdelserien sammen med 
«Speed», Lillestrøm og Sparta, 
Sarpsborg.

'"'i

NY SPILLER!
Rjukans lovende spiller, Ove Mai
ling Jensen, er innmeldt i Pors 
fotballgruppe. Jensen er fra Dan
mark og er 26 år.

Velkommen til vår forening!

På hovedforeningens årsmøte 
var det overraskende godt fram
møte, og det hele gikk greit unna. 
Det var igrunnen rart at det ikke 
kom flere spørsmål enn tilfelle var, 
men det hele kom vel av at de som 
kritiserer mest «på hjørnet», tier 
still når sjansen byr seg. Det kun
ne jo være sundt å få luftet sine 
meninger i det rette forum. En 
annen ting er at en saklig debatt 
er lærerik, ikke minst for de yngre 
som med tiden skal overta roret.

A. B. J.

Øverst: p • * -
mansen BUL, som fikk dagens beste 

. der: Norgesmesteren Rakel Wahl i innspurten.

BUL 57,55.
1,01,10.
1,01,15.

10 km. Damer: 1) Rakel Wahl
2) Ingrid Wigemes 42,54.

Klasse D: 1) Henry Hermansen, 
Nydalen 56,55. 2) Håkon Larsen, 
Brunlanes 1,05,35. 3) Tob. Abra
hamsen. 4) Einar Lie.

Klasse A: 1) Trygve Skjøtskift, 
2) Reidar Lid, Urædd 

3) Kåre Solli, Hauken,

1958
Abrahamsen, Langangen 31,00. 
2) Thor Johnsen, Ørn 33,25. 3) 
Øyv. Pettersvold, Gjerpen 33,34.

Kl. 15 år, 3 km.: 1) Kjell Kjell
sen, Pors 18,24. 2) S. Høynes, 
Gjerpen 18,26. 3) Tøger Peder
sen, Odd 18,37.

Oddmund Øygarden satte ny 
bakkerekord på 66,5 m.

Oddmund Øygarden avlivet en
delig Arne Ellingsens gamle bak
kerekord på 65,5 m, etter et meget 
positivt renn i Rugtvedtkollen, søn
dag 23. mars. Rennet bød på til 
dels mye frisk og god hopping. 
Bakken skilte godt og var meget 
etter løperenes uttalelser. Det var 
ingen uhell. Publikum koste seg 
riktig godt i det fine været.

Premielisten ser slik ut for de 
beste:

Klasse D: 1) E. Kårstein, Skade 
206,4. 2) Halfdan Haukedal, Pors

Klasse A: l)Ole Kr. Rød 213,9.
2) Trygve Bjerva, Skade 213,3.
3) Kjell Bergersen, Odd 210,1. P

Junior: 1) Oddmund Øygarden, 
Gjerstad 224,5. 2) Per Sandland, 
Sannidal 217,8. 3) Egil Wikan,
Pors. 4) Eigil Lundberg ,Herøya.

Dommere var Ragnar Halden, 
Oslo, Jac. Augestad, Eidanger og 
Harald Westby, Pors.

har vi hatt en hyggekveld, en me
get vellykket sådan, i Klubbhuset.

Vi var så heldige å få den kjente 
journalist og fotballspiller Kjell 
Erhard Johannesen til å holde et 
kåseri. Han hadde valgt å kåsere 
om en tur han sammen med en 
kollega hadde til Spania. Kåseriet 
var både lærerikt og morsomt, 
noe de mange som var tilstede 
satte pris på, for det ble belønnet 
med fortjent og langvarig bifall.

Kvelden fortsatte med spørre- 
konkuranse, og til slutt var det 
svingom med Melby og Grohs ved 
instrumentene.

Atter en vellykket klubbaften 
var slutt.

D-klassingen Henry Her-

Under: Norgesmesteren Rakel
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Svømmehallen under arbeidet P. D.

i

Ref.

Den nye Vestsiden skole gjør 
slutt på snakket om Vestsiden som 
den forsømte bydel. I ethvert fall 
har idrettsungdommen på Vest
siden ingen grunn lenger til å føle 
seg tilsidesatt.

Den nye skolen i samarbeid med 
Pors har skaffet dem en flott 
skøyte- og treningsbane med flom- 
belysning. Og i løpet av året blir 
idrettsfløyen med gymnastikksal 
dusjanlegg og svømmebasseng i 
kjelleren ferdig.

Med hilsen, 
Sverre Knudsen

Vi har tillatt oss og sakse ut et stykke 
i bladet for barne- og ungdomsidretten, 
'START» 1957, om Dans og Alkohol.

«sl

Forsere!
Som formannen i byggekomiteen 

overretssakfører Sverre Knudsen 
antyder trengs det endel dugnad 
fra vår forenings side, om vi skal 
få realisert vårt store ønske: — 
idrettsfløyen ferdig i nær fremtid. 
Det er av stor viktighet for hele 
byen, og ikke minst Pors betyr det 
mye å få ordnet dette såsnart som 
mulig.

Vi går ut fra som sikkert at det
te skal la seg gjøre. Pors har tid
ligere hatt mange og store oppga- 
ver som vi har klart tilfredsstil
lende. Så vi skal nok klare det den
ne gangen også. Derfor vil vi her
med appelere til våre medlemmer 
om at når signalet blir gitt tropper 
vi opp alle sammen for å yte vårt 
bidrag til idrettsfløyen.

I «Norsk Idrett» nr. 3-57 skrev 
gen.sekr. Tormod Normann en ar
tikkel om «-Sikrere grunnlag for 
ungdommens glade fritidsrørsle». 
Normann skriver bl. a. følgende 
som er et alvorsord til foreldre og 
ikke minst til myndighetene og 
autoriteter innen de kristelige or
ganisasjoner.

«De fleste foreldre opplever at 
deres barn fra overgangsalderen 
og oppover, gjerne vil glede seg 
og finne hyggelig adspredelse sam
men med jevnadrende, kanskje i 
sterkere grad enn senere i livet. 
Denne adspredelse kan ta forskjel
lige former til forskjellige årstider, 
f. eks. ved idrett, fritidsliv, fore
ningsliv, særskilte fellesinteresser 
for eks. for forskjellige kunstarter, 
o.s.v. — og sist, men ikke minst, 
gjennom dans, musikk og hyggelig 
samvær.

Felles for ungdommens samvær 
er at det er livsbejaende; det er 
boblende av glede og smittende hu
mør. Og foreldrenes felles problem 
er å kunne møte denne glade livs
utfoldelse, og vite at deres barn i 
fulle ungdommelige drag kan være 
med, uten å ta skade av det.»

Og videre:
«Det mest alvorlige problem for 

foreldrene er imidlertid at deres 
barn på vanlige restauranter med 
dans og musikk har forholdsvis 
lett for å komme i forbindelse med 
sterkere drikkevarer. De synes det 
er for stor synd når gutten deres 
smugrøker, og de pønsker ut for
skjellige «systemer» for å få ham 
fra det. Men alkohol ser de på med 
oppriktig sorg. De har sett og kan
skje opplevet hva tilvenning i ung 
alder til alkohol kan føre til — og 
de ønsker at deres barn må bli for
skånet for noe lignende. Men her 
kommer deres «systemer» ofte til 
kort.»

Ja, det var det med «systemer» 
i forholdet mellom den eldre og 
yngre generasjon. Det har alltid 
vært slik at de eldre — eller en 
stor del av dem — syntes at« nå-

mehallen blir på 16 2/:< X 8 m., 
som tilsvarer de minstemål som 
kreves til konkurranseformål.

Det er videre byggekomiteens 
forutsetning at mellombygget mel
lom idrettsfløy og sentralbygg i 
underetasjen skal inneholde egne 
garderobe- og dusjrom m. v. for 
idrettsungdommen. Disse vil få 
egen inngang fra Klyvebekken og 
blir helt uavhengig av skolens til
svarende rom i etasjen over. Det 
har fra idrettsungdommens side 
vært ytret ønske om badstue i 
underetasjen. Spørsmålet lar seg 
uten vanskelighet løse for så vidt 
angår plassen, men kan kanskje 
i første omgang støte an mot øko
nomien.

Når det gjelder kostnadene, kan 
jeg nevne at idrettsfløyen uten inn
redning av svømmehall med tilstø
tende garderobe- og dusjrom m. v. 
vil komme på ca. kr. 600.000,—. 
For tiden har byggekomiteen «ba
re» til disposisjon kr. 525.000,—.

For å få underetasjen med svøm
mehall m. v. i full driftsmessig 
stand trengs ytterligere etter arki
tektenes beregningen kr. 135.000,—

Det er således til stede et udek-

Ved JOHS. FOUGLI

tidens ungdom» er så helt anner
ledes enn «da jeg var ung».

Enkelte steder i landet tåles det 
f. eks. ikke at ungdommen danser. 
Hva er det så som er så galt ved 
dansen? Er det noe annet enn ut
trykk for boblende glede og smit
tende humør? et uttrykk for livs
glede og ungdommelig kraftover- 
skudd?

Dans har uten tvil sin store opp
dragende betydning, den lærer 
ungdommen å føre seg. Den lærer 
gutter og jenter å omgås hveran
dre på en naturlig og høvisk måte. 
Ungguttens sjenerthet og keitethet 
som er så alminnelig, blir mindre 
fremtredende eller forsvinner og 
han får en åpen og naturlig opp
treden både i forsamlinglokalet og 
i det daglige liv. Sett fra et idretts
lig synspunkt er dans en utmerket 
fysisk trening under forutsetning 
av at dansen ikke blandes sammen 
med alkohol og røyking.

Det er på dette området idretten 
gjennom sin opplysnings- og pro
pagandavirksomhet kan bidra til å 
lede ungdommen inn i et godt fri
tids- og fornøyelsesliv.

Det er imidlertid ikke bare 
spørsmål om opplysning og propa
ganda, men det er først og fremst 
praktiske tiltak for å skaffe ung
dommen — ikke bare i byene, men 
kanskje vel så mye på landsbygda 
— enkle, pene hus hvor de kan mø
tes i de lange mørke vinterkvelder 
til hyggelig samvær, enkel under
holdning, leik og dans i sunne for
mer og ikke minst studiearbeid.

Det må være i alle voksne men
neskers, myndighetenes og organi
sasjonenes interesse å gi ungdom
men så gode forhold for sine fri
tidssysler som mulig. Det er ingen 
sammenheng mellom dans og alko
holmisbruk, men det er en viss 
sammenheng mellom dårlige og 
utrivelige lokaler og alkoholmis
bruk og andre former for utskei
elser.

Det er hverken synd eller ska
delig at ungdommen danser, men 
sørg for at dansen kan foregå på 
et kulturelt plan og i kulturbefor- 
drende omgivelser.

Vestsiden får gymnastikksal og svømmebasseng

Også denne gang ble oppvisnin
gen vellykket med % full sal til 
første, og stapp fullt hus til andre 
forestilling.

Det er litt av et slit og arrangere 
to forestillinger på en kveld, men 
stort sett gikk det hele fint også 
denne gang.

De fremmøtte damer så ut til 
å kose seg riktig godt og alle de 
delikate ting av kåper, kjoler, drak
ter, hatter og sko, som ble vist, 
falt etter applausen å dømme i 
riktig smak. Mannecuienene gjorde 
som vanlig stor lykke og Anna 
Evensen var konferansier. Musik
ken sto Gerd Bjerkøen for, så den 
var i de beste hender.

Fr. Bjerkøen og Anna Evensen 
blev som takk, overrakt hver sin 
bukett med nellikker.

Som en spiss på det hele, fikk 
vi i pausen underholdning av 
lille Synnøve Sundsåsen. Hun viste 
seg å være litt av et funn, hun sang 
og spillte seg inn i damenes hjerter 
og høstet stort bifall.

Så koste damene seg med litt 
prat, og deilig kaffe og kaker blev 
vederfaret all rettferdighet. Sam
tidig foretok tumdamene en rask 
utlodning, og stor var begeistrin
gen hos dem som var så heldig å 
vinne en av de mange flotte gevin- 
ster.

Vi har spurt byggekomiteens 
formann Sverre Knudsen om en 
orientering vedrørende idretts
fløyen. :

La meg først si at disse går ut 
på å tilfredstille såvel skolens som 
idrettsungdommens behov. Gymna
stikksal og svømmehall får derfor 
en grunnflate på 240 m2 — større 
enn det vanligvis bygges for folke
skoler. Ca. 40 m2 av salen går til 
cenearrangement. Salen kan der
ved benyttes til tilstelninger av 
forskjellig art. Bassenget i svøm-

ket kapitalbehov på vel kr. 200000 
etter de foreliggende planer. Det 
er å håpe at administrasjon og by
styre går samlet inn for å skaffe 
tilveie de nødvendige midler under 
busjettbehandlingen i år, slik at 
skoleanlegget som ble påbegynt i 
1951, endelig kan stå fullt ferdig.

La meg til slutt få rette en an
modning til medlemmer og ledelse 
i Idrettsforeningen Pors. Det gjel
der spørsmålet om og i tilfelle i 
hvilken utstrekning foreningen me
ner å kunne yte dugnadsarbeid på 
idrettsfløyen. Som det vil gå fram 
av det foran anførte er de økono
miske vansker så pass store at en
hver håndsrekning er velkommen. 
Dertil kommer at enhver form for 
dugnadsarbeid teller i forbindelse 
med søknad om tippemidler. Byg
gekomiteen ser mer enn gjeme at 
Pors tar initiativet til aktiv inn
sats i likhet med den gang flom- 
lysanlegget ble reist og hvorunder 
Jeisen & Co. utførte et ypperlig 
arbeid.

På forhånd takk.
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1958 :

Grenland Skikrets

. Oddvar Skjelbred.

A. II.

Grenland Skikrets jubileumsrenn
20. mai 1958

Før trekningen tok til, takket 
fru Evensen H. Madsen for film- 
framvisningen og fru Opsund blev 
overrakt en bukett med blomster 
som takk for strevet.

På Grenland Skikrets ting i Ski
en, lørdag 3. mai var A. Magnussen 
H. Hansen og G. Madsen Pors’ ut
sendinger.

Det ble lest opp en god og fyl
dig beretning, hvor Pors fikk stor 
ros for sitt kjempearbeid med ju- 
bileumsrennet. Når de forskjellige 
beretninger var lest, ble det en del 
debatt, hvor særlig stilbedømmelse 
for yngste gutteklasse var sterkt 
i søkelyset. Skiforbundets repre
sentant, formann Konrad Nordahl 
opplyste at det var en sak som de 
ikke kunne avgjøre her, og dermed 
dabbet debatten av.

Valgkomiteen hadde ikke kunnet 
finne noen villig kandidat til for
mann, så Aksel Fjeld måtte etter 
et stort press og ønske motta gjen
valg for 7 gang. Gratulerer Aksel!

I anledning at Grenland Skikrets 
i år er 40 år var det en festlig spi-

seaften etter tinget hvor skipraten 
gikk ut i de små timer..
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GÅR PORS
Pors
Grane
Urædd
Storm
Sk. B.
Gjerpen
Herkules
Kragerø

12-5 
16-5 
16-5 
19-5
19- 5
20- 5 
23-5 
23-5
21- 5
27- 5
28- 5
29- 5 
2-6
2- 6
3- 6 
5-6 
5-6

Fra Boksegruppa
ViZ nå fortelle «Porsbladets» 

lesere, litt om gruppen vår, så 
dere kan se at det til tross man
ge vanskeligheter fremdeles er 
liv i oss!

Vi er nå ca. 30 betalende med
lemmer. Det har vært flere nye 
ansikter å se på treningen. Vi har 
ikke deltatt så mye i konkurransen 
denne sesong., vi må bygge opp fra 
nytt av da flere av oss eldre slut
ter etter hvert. Av resultater fra 
ringen vil jeg nevne: Thor Skarnes 
seier over Norgesmesteren i lett
vekt, ved jubileumsstevnet i Skien. 
Thor startet dessverre ikke i N.M. 
Av juniorene har vi to mann vi 
venter oss meget av kommende 
sesong — nemlig Tore Lund og 
Roald Skjelbred. Roald har 4 seire

Beha Fabrikker

Kretsens jubileumsrenn ble av
viklet tiltross for at det noen da
ger før ikke fantes sne. Ja, det 
ble sogar plukket hestehov i unna
rennet fredag kveld. Uten å være 
patriot eller å ta munnen for full 
så mener jeg å kunne si at nesten 
alle ville avlyst rennet.

Nå er vi i Pors i den heldige 
stilling at vi har mange flinke folk 
innen vår midte, ikke minst når det 
gjelder skisporten, dertil kommer 
alle de som aldri sparer seg når 
det er om å gjøre enten det gjelder 
det ene eller det andre, det være 
seg ski, fotball, bandy osv.

Hele uken var det mange folk 
i aksjon og søndag formiddag var 
vi bortimot 100 — hundre — mann 
som slet så de kjente blodsmak i 
munnen. Det er ikke mange som 
vet hvilket arbeide som lå bak 
dette rennet, men vi får håpe at 
forbundet husker oss når vi søker 
om neste arrangement. Noe forøv-

OG SÅ VAR DET
han som gjerne ville kjøpe «Don 
Cammillos dilemma», men var be
kymret for at oversettelsen ikke 
skulle være helt korrekt.
— Det er vel ikke en fri overset
telse? sa han.

— Nei da, sa bokhandleren, den 
koster tolv og en halv krone!

TIL 2. DIVISJON?
10 1 0 46—10 21

7 1 2 25—17 15
6 0 4 26—18 12
5 0 5 17—15 10
3 2 5 14—21
2 2 6
2 17 12—28
117 12—29

PORS 
28-4 
30-4
5- 5
6- 5
7- 5 
9-5

9-5 Kl. C Tollnes—Pors 0—1 
12-5 KI. C Tollnes A—Pors 

Kl. A Pors—Skiens Grane 
Småguttk. Tollnes—Pors 0—9 
Kl. A Storm—Pors 
Gutte Pors—Herkules II 
Kl. B Pors—Odd 
Junior Sundjodet—Pors 
Småguttk. Pors—Storm 
Kl. C Pors—Brevik 
Gutter Pors—Tollnes 
Kl. C Pos Langesund 
Junior Odd—Pors 
Kl. A Urædd—Pors 
Smågk. Odd—Pors 
Kl. B Pors—Borg 
Gutter Pors—Kragerø 
KI. A Pors—Skiens Ballklubb 
Junior Pors—Herkules 
Småguttk. Pors—Herkules I 

Over til s. 10.

— Sist De var i fengsel brøt De 
dem jo ut?

— Ja, jeg tok meg den frihet.

SERIEKAMPER VÅREN 
Kl. A Pors Gjerpen 3—0 
KI. B Storm—Pors 
KI. B Urædd—Pors 0—4 
Gutter Brevik—Pors 3—2 
Kl. A Pors—Kragerø 7—1 
Junior Pors—Skiens Ballklubb.

Fra Håndballgruppa
Håndballen er nå i full gang. 

Pors herrehåndballag har allerede 
vært i ilden med 2 treningskamper 
for vårcupen i Brevik tok til. Her 
hevdet vi oss godt, idet vi vant 
over Herøya og Skiens Ballklubb, 
men måtte se oss slått i finalen av 
Herkules.

Pikelaget har hatt en trenings
kamp med seier over Herøya.

Nå da seriestarten har begynt 
ønsker vi full oppslutning av de 
aktive og håper på en god innsats.

Man kan vel si at håndballen er 
den idrettsgren som krever «mest» 
av sine utøvere. Både rent øko
nomisk, sportslig og ikke minst 0 
ved personlig arbeidsytelse. Net
topp av den grunn har vi en stor 
oppgave foran oss for å stimulere 
interessen for håndballsporten.

Vi har i håndballgruppa et alt
for stort press på den enkelte ut
øver, ikke minst økonomisk, så vi 
så gjerne at vi hadde flere interes
serte bak oss. Derfor sier vi til all 
ungdom på Vestsiden: Støtt opp 
om håndballen vår, gjerne som pas
sivt medlem. Derved er dere med 
og hjelper oss til å arbeide litt let
tere. Se våre oppslag om møter 
og treningskvelder og møt frem!

Håndballgruppa har valgt føl- 
gende styre for året 1958: *

Formann Thoralf Rønningen, 
viseformann Arne Findal, sekre
tær Ame Halvorsen, kasserer Berit 
Thorjussen, oppmann Magnar Røn
ningen, styremedl. Ragnar Mørch, 
matrialforv. Arthur Solstad.

rig skikretsens formann også nevn
te foran premieutdelingen som fo
regikk i bakken umiddelbart etter 
rennet.

Vi vil hermed få takke alle som 
var med å bragte rennet vel i havn 
tross snemangel og regn.

i sin første sesong. Tore som i vin
ter startet for «A.I.K.-Lund» (han 
er i militæret) har i år flere flotte 
seirer. Han ble også tatt ut på 
juniorlandslaget mot Sverige, men 
startet ikke.

Som kjent var Pete Sandstøl her 
en uke. Han arbeider for nye reg
ler, men da disse regler ikke er 
godkjent av forbundet er det visse 
vanskeligheter. Men det er det be
standig, når det gjelder noe nytt. 
Vi går nå igang med treningen 
igjen, for vi har avtalt lagkamp 
mot «A.I.K.-Lund» i juni, og da 
går vi inn for alle mann å få til et 
godt sportslig stevne, og sist men 
ikke minst revansje.

Til slutt en hilsen, med ønske 
om fremgang og trivsel for alle 
foreningens grupper.

Demonstrasjonskveld
Som man nok kan forstå har 

turngruppa mange jern i ilden for 
tiden. Det ene tiltak avløser det 
andre.

Sist i februar ble det arrangert 
en vellykket demonstrasjonskveld. 
Det var godt frammøte. Da for
mannen var forhindret fra å kom
me, var det Anna Evensen som 
ledet det hele.

Hun ønsket alle møtt og særskilt 
da fru Solveig Opsund, som på en 
morsom og grei måte fortalte om 
alle de mange gleder og fordeler 
man har av å bruke produkter fra 
Porsgrunn Margarinfabrikk. Etter
på inviterte hun oss til et festlig 
«Gjestebu», hvor der ble servert 
kaffe og boller påsmørt Gjestebu. 
Samtidig ble det foretatt en ut
lodning av mange nyttige ting. 
Etter bevertningen kom H. Madsen 
og viste oss to filmer. Den første 
var Porselænsfilmen og den andre 
N. M. på ski 1952, som Pors arran
gerte.

Etter filmframvisningen kom 
fru Opsund igjen med mange gode 
råd og opplysninger om «Glohane» 
det ildfaste porselæn, Fru Opsund 
har en egen evne til å kunne for
klare om disse ting, samtidig som 
hun fortalte flere morsomme hi
storier som satte lattermusklene 
igang.

årsmøte 3. mai

VI VIL PÅ DENNE MÅTEN 
OPPFORDRE PORS’ MEDLEM
MER Å MØTE OPP UNDER VÅR 
PANE I FOLKETOGET 17. MAI.
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^ngdo^-Problemer
Problem

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr.
Telf. 51729PorsgrunnVestregt. 14

Vestsidens Herrefrisør
FAGMESSIG ARBEIDE

Winje & Christensen Telefoner: Jembanegt. 50211, Kirkegt. 50673

PORSGRUNDS P0RSEIÆNSFABRIK

når Dere skal ha tobakksvarer.Stikk innom

InnsiallasjonsavdelingI

1.S PORSGRUHDS NEK. VffiRKSTED
Jacobsens Boktrykkeri, Porsgrunn

9-6
9-6

12- 6
13- 6
13-6

Kl. C Pors—Urædd 
Gutter Langesund—Pors 
Junior Pors—Langesund 
Kl. B Pors—Skiens Ballklubb 
Småguttk. Skotfoss—Pors

1. Idrettskretsenes helseutvalg 
pålegges å utvirke at legekort for 
skoleelever uansett skoleart, utste
des av skolelegen en gang årlig.

Utvalget søker kontakt med sko- 
leidretten, lærerorganisasjonene og 
eventuelt skolemyndighetene for i 
samarbeid å gjennomføre ordnin
gen med legekort utstedt av skole- 
legen/distriktslegen for deltakelse 
i idrett både i skoleidrettskonkur- 
ranser og konkurranser arrangert 
av idrettslaga.

Idrettsstyret har i møte den 19. 
februar 1958 vedtatt disse bestem
melser som trer i kraft fra 1. mars.

Dame 
og

Herre 
klipp

Vask 
og 

Føhn 
Massasje

Kommisjonær for
Det norske pengelotteriet
Utbetaling av gevinster

Den norske Creditbank
Porsgrunn

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin 

Tobakk-, sjokolade- og papirforretning

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Elektrisk utstyr på lager

M. M. IVERSEN
Etb. 1916. 

MØBELFORRETNING

ved et kjerneproblem i dag. Hva 
skal ungdommen ta seg til? Fri
tida blir stadig lenger. Levestan
darden ser ut til å øke slik at ledig
gang blir følgen om ikke aktivite
ten blir ledet inn i sunne former.

Det moderne bymiljøet gir ikke 
ungdommen av i dag store sjansen 
til å utfolde seg. Alt er beplantet. 
Ingen løkker finnes mer. Lenger 
og lenger blir det til naturlig mark. 
Pent og pyntelig skal alt gå for 
seg. Ikke trå på gresset! Vokt dem 
for hunden!

Her trer idretten og lagslivet til. 
Den sunne kroppsøving gir ung
dommen anledning til å bruke kref
tene. Lagslivet hjelper til med å 
skape den sosiale kontakt som så 
mange mennesker mangler i dag. 
Det beste svar vi i dag kan gi på 
kravet fra ungdommen om aktivi
tet er idretten, allsidig utviklet — 
og et lagsmiljø der hver og en kan 
finne seg til rette.

Utklipp fra «Start» 
Av Carl E. Wang

-ungJom.

«Skko»

Rasjonalisering
av legundersøkelsene Disse nye bestemmelser med

fører at idrettslegene fra denne 0/ 

dato må oppkreve kr. 2,00 av hver 
idrettsutøver som blir undersøkt. 
Det på denne måte innkrevde beløp, 
trekkes fra på de regninger som 
legen sender til idrettskretsen.

Norges Fotballforbund har opp
hevet bestemmelsen om at alle fot
ballspillere skal være legeunder- 
søkt i kalenderåret.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn, 

for utførelse av alle Deres bankforretninger. 

SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.

Realfsens Elektriske forretning A s
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

For alle andre personer som
i idrettskonkurranser

Ungdommen har alltid vært an
nerledes. Den yngre generasjon 
har i uminnelige tider tenkt og 
oppført seg på en måte som den 
eldre ikke synes om.

I dag ser det på mange måter 
ut til at generasjonsoppgjøret blir 
skarpere enn noen gang før. De el
dre rister mer energisk på hodet 
enn tidligere. Ungdommen blir mer 
og mer umulig, heter det.

I debatten omkring ungdoms- 
opptøyer, «ungdomskriminalitet», 
motorsykkelbander etc. savner vi 
ofte de eldres evne til å forstå. 
Problemer bhr det når den eldre 
og yngre garde har mistet evnen 
til å komme i kontakt med hver
andre, når de ikke lenger taler 
samme språk. På den måten er det 
avstand mellom far og sønn, mell- 
lom mor og datter i dag.

Ungdommen har det materielt 
godt, kanskje for godt. Det kan 
også skape problemer. Noen skyl
der på tida vi lever i. Andre på ut
viklingen. De har nok litt rett alle 
sammen.

På mange måter er ungdomsli
vet annerledes enn det var før. I 
hvert fall er det blitt lenger. Sam
tidig som dagens ungdom blir fy
sisk moden noen år tidligere enn 
for 30 år siden, så blir avhengig- 
hetstiden forlenget, lenger skole
gang, økt avhengighet av foreldre 
og «gamle tanter». En slik «kultur- 
pubertet» skaper voldsom spenning 
En spenning som av og til kom
mer til uttrykk på en uheldig måte 
dersom ikke samfunnet gir ung
dommen muligheter for å utfolde 
seg på annen måte. Se der er vi

Som legekort for skoleelever 
brukes de samme kort som nå bru

kes i Os]o.
2. For all mannlig ungdom som 

avtjener sin verneplikt, militært 
befal og elever ved Forsvarets sko
ler, kreves ikke særskilt idrettsle- 
gekontroll for å delta i idrettskon
kurranser, idet Forsvarets Sanitet 
har erklært seg enig i at militær- 
legene utsteder legekort ved se- 
sjonsundersøkelsen, ved innrykk til 
første gangs tjeneste og senere 
under tjenesten.
For mannlig ungdom som avtjener 
sin verneplikt som sivilarbeidere, 
søkes legekontrollen ordnet ved en 
avtale med tilsynslegen ved ar
beidsleiren (eventuelt leirledelsen 
eller Justisdepartementet) om ut
stedelse av legekort.

Det er utarbeidet særskilt lege
kort for militært personell i sam
råd med F.S.

Soldaten bør sørge for å få for
nyet sitt legekort i rimelig tid før 
dimisjon.

3.
vil delta
gjelder de alminnelige bestemmel
ser om obligatorisk legekontroll 
minst en gang i året.
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E. HIIS
Gartneri og Blomsterforretning

PorsgrunnTlf. 51281Langgt. 20 V. Porsgrunn

Kino

Alt for sykler og sport Kr. K
Reparasjoner

DROGERI, FARVEHANDEL og PARFYMERI

V. PorsgrunnTel f. 50730

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade

Telf. 52138Vestregt. 51 Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Vestsidens ManufakturA^BERNE^
Telf. 5 0913

G
V. Porsgrunn r

Andr. Aasland
Jernvareforretning

—SPORTSARTIKLER-

.POaMMIØWMS MAlSåtUNFABBB JLS •
PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

Vestsiden
Frukt- 81 Cigarforretning

Det beste i 
frukt, sjokolade & røykesaker 

får Do hos

TVERS
IGJENNOM

GOD 
MARGARIN

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

Telefon 51 356 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn og utland

Bukett- og kansebinderi

Medlem av Norsk Blorr.stertelegraf

Dahl & Skyers eftf.
Dagfinn Dahl 
BAKERI

Telf. 52092, Porsgrunn

Abreham Aas
Storgt. 157 b. — Ved Floodeløkka

VERKSTED TLF. 51487

& Co.

MARCAPIN \K

nudsen


